A közigazgatási illetékek tarifatáblázata
2. tétel
Másodlat (fénymásolat), elektronikus dokumentum papíralapú másolata, kivonat vagy
írásbeli információ készítése a hivatali könyvekből, a hivatali feljegyzésekből,
a)
2 euro
nyilvántartásokból, okirat-regiszterekből és ügyiratokból vagy hivatali letétbe helyezett
magán ügyiratokból, minden egyes megkezdett oldalért
Másodlat (fénymásolat), elektronikus dokumentum papíralapú másolata, kivonat vagy írásbeli
információ hitelesítése a hivatali könyvekből, a hivatali feljegyzésekből, okirat-regiszterekből és
c)
ügyiratokból vagy hivatali letétbe helyezett magán ügyiratokból, minden egyes megkezdett
oldalért
szlovák nyelven
2 euró
idegen nyelven
3 euró
Mentesítés
A jelen tétel a) és c) pontjai szerinti illetékek fizetése alól mentesülnek a művelődési központok,
csillagvizsgálók, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, képtárak és állami színházak.
Megjegyzések
1. A jelen tétel a) pontja szerinti illeték a cselekmény végrehajtása után, szóbeli vagy írásbeli felszólítás
alapján kerül beszedésre.
3. tétel
1. Hitelesítés
a) aláírás hitelesítése az okiraton vagy annak másolatán, minden aláírásért

2 euró

Mentesítés
A jelen tétel a) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül a Tt. 255/1946. sz., a cseh-szlovák hadsereg
külföldön harcoló tagjairól és a felszabadításért vívott nemzeti harc némely más résztvevőiről szóló
törvényének végrehajtásához szükséges okiratokon szereplő aláírás hitelesítése. A jelen tétel a) pontja
szerinti illeték fizetése alól mentesül a tulajdonosok és a Szlovák Földalap vagy az állami tulajdonú
erdei parcellák kezelője közötti adásvételi szerződéseken szereplő aláírás hitelesítése, ha a
birtokrendezési eljárással összefüggő cselekményekről van szó.
Meghatalmazás
A közigazgatási hatóság a jelen tétel szerinti illetéket akár 100%-kal is növelheti, ha a cselekmény
fokozottan igényes, gyorsított elintézést vagy a szóban forgó cselekmény hivatalos helyiségen kívüli
végrehajtását követeli meg.
8. tétel
A személy tartózkodási helyéről szóló igazolás vagy írásbeli értesítés kiadása, vagy a gépjármű
5 euró
tulajdonosáról és annak tartózkodási helyéről (székhelyéről) szóló írásbeli értesítés kiadása
Mentesítés
A személy tartózkodási helyéről szóló írásbeli értesítés kiadásának illetéke alól mentesülnek a posták
(pénzbeszedési központok), a szociális szolgáltatásokat nyújtó létesítmények, valamint azok a jogi
személyek és természetes személyek, amelyek/akik szociális megelőző tevékenységet végeznek, vagy
szociális tanácsadást, vagy szociális szolgáltatásokat nyújtanak, külön szabályozás szerint
meghatározott11) feltételekkel és nem haszonszerzési célzattal végeznek szociális megelőző tevékenységet.

9. tétel
Helyszíni szemle, ha külön szabályozás szerint rendelik el vagy az eljárás résztvevőjének
kezdeményezésére kerül rá sor

16,50
euró

Megjegyzések
1. A jelen tétel szerinti illetéket nem szedik be a közérdekű helyszíni szemlék esetében, pl. elemi
csapások és balesetek esetén vagy a Szlovák Nemzeti Tanács többször módosított 511/1992. sz., adóés illetékkezelésről és a területi pénzügyi szervek rendszerének változásáról szóló törvénye szerint
elvégzett helyszíni szemle során.
2. A jelen tétel szerinti illetéket nem szedik be, ha a helyszíni szemlét az 59 – 62.a, 160. és 161. tételek
szerint díjazott határozat kiadásának céljából végzik el.
3. Az eljárás résztvevőjének kezdeményezésére történő helyszíni szemlének minősül az a szemle is,
melyet a közigazgatási hatóság egy másik közigazgatási hatóság megkeresésére végzett el, amely az
eljárás résztvevőjének kezdeményezését intézi.
15. tétel
A lakásnak vagy a lakás egy részének nem lakás célú használatára vonatkozó beleegyezés kérvényezése
1. természetes személy
9,50 euró
165,50
2. jogi személy
euró
Mentesítés
A szociális szolgáltatási létesítmények mentesek az e tétel szerinti díj alól, valamint az
obszervatóriumok, planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, galériák és állami színházak.

38. tétel
Horgászengedély kiadása
a) heti
b) havi
c) éves
d) hároméves

1,50 euró
3 euró
7 euró
17 euró

Mentesítés
1. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól, a munkakörük vagy hivatásuk gyakorlását igazoló okmány
felmutatása után mentesülnek a halászati tanulmányi szakos közép- és főiskolák diákjai és hallgatói, a
központi halgazdálkodási államigazgatási alkalmazottak, akiknek munkaszerződésében szerepel az
aktívan végzett halászat, a halgazdálkodási szakemberek, ha munkaszerződésükben szerepel a halászat
gyakorlása, a Szlovák Horgászszövetség alkalmazottai, a halászgazdák és helyetteseik, valamint a
halőröknek kinevezett személyek.
2. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek azok a külföldiek, akik a Szlovák Köztársaság
elnökének, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának és a Szlovák Köztársaság kormányának
meghívására vagy beleegyezésével érkeznek a Szlovák Köztársaságba.
3. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a 15 évnél fiatalabb személyek.
59. tétel
Az építmény elhelyezéséről szóló határozat vagy a terület kihasználásáról szóló határozat vagy a
a)
területi határozat módosításáról szóló határozat kiadására tett javaslat
1. természetes személy részére
40 euró
2. jogi személy részére
100 euró
Az építmény elhelyezéséről szóló határozat érvényességének meghosszabbítására tett
b)
20 euró
javaslat
Mentesítés
A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a szociális szolgáltatásokat nyújtó
személyek/szervezetek, melyek a szociális szolgáltatásokat nem haszonszerzési célzattal biztosítják, külön
szabályozásban meghatározott11) feltételek szerint, a művelődési központok, csillagvizsgálók,

planetáriumok, könyvtárak, múzeumok, galériák, színházak, melyek alapítója az állam vagy a nagyobb
területi egység, és professzionális zenei intézmények, melyek alapítója az állam vagy a nagyobb területi
egység.
Megjegyzések
1. Az illetéket nem szedik be, ha a területi eljárást összevonták az építési eljárással, és egy határozatot
adnak ki.
2. Ha a területi határozat több különálló objektum elhelyezését is magában foglalja, összesített illetéket kell
beszedni az a) pont szerint a területi határozatban feltüntetett összes különálló objektumért, kivéve a
csatlakozásokat.

60. tétel
Építési engedély vagy befejezett építmények módosításának (felépítmény, hozzáépítés) és a befejezés
előtt álló építmények módosításának (minden önálló építményért) kérvényezése
a) lakás céljára használt építményekre
1. családi ház építésére
50 euró
2. társasház építésére
200 euró
egyéni üdülést szolgáló építményekre, például hétvégi házak, nyaralók vagy a befejezett
b) építmények módosításaira (felépítmény, hozzáépítés) és a befejezés előtt álló ezen építmények
módosításaira
1. ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2-t
25 euró
2. ha a beépített terület meghaladja a 25 m2-t
50 euró
c) építésiengedély-köteles befejezett építmények átalakítási-átépítési munkálataira
1. családi házak és egyéni üdülést szolgáló építmények
35 euró
2. többlakásos lakóházak (társasházak)
100 euró
azokra az építményekre, melyek családi házak vagy egyéni üdülést szolgáló építmények részét
d)
vagy tartozékát képezik
1. egy vagy két kocsibeállós garázsok
30 euró
2. a meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
30 euró
vízi építmények, például kutak, 5 m2-nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
3.
30 euró
tavacskák
4. megszilárdított felületek, parkolók
30 euró
a felsorolt építményekhez tartozó kiegészítő funkciójú építményekre, például
5.
30 euró
nyári konyhák, medencék, raktárak
e) azokra az építményekre, melyek társasházak és egyéb épületek részét vagy tartozékát képezik
1. egy vagy két kocsibeállós garázsok
50 euró
2. a meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
50 euró
vízi építmények, például kutak, 5 m2-nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
3.
50 euró
tavacskák
4. megszilárdított felületek, parkolók
50 euró
5. kiegészítő funkciójú építményekre, például előtetők, raktárak
50 euró
a befejezett építmények módosítására és ezen építmények befejezés előtti
f)
20 euró
módosításaira a d) és e) pontok szerint
a többi, fel nem sorolt építményekre és befejezett építmények módosításaira és az építmények
g)
befejezés előtti módosításaira a következő, feltételezett költségvetések esetén
50 000 euróig (beleértve)
100 euró
50 000 – 100 000 euróig (beleértve)
200 euró
100 000 – 500 000 euróig (beleértve)
400 euró
500 000 – 1 000 000 euróig (beleértve)
600 euró
1 000 000 – 10 000 000 euróig (beleértve)
800 euró

10 000 000 euró felett
h)
i)
j)

az építési terület berendezéseinek átmeneti építményeire, ha az építményekre külön
építési engedélyt adnak ki
reklámépítményre, melynek legnagyobb információs felülete 3 m2 – 20 m2 között van
reklámépítményre, melynek legnagyobb információs felülete nagyobb, mint 20 m2

1000
euró
50 euró
60 euró
150 euró

Mentesítés
1. A lakás célú befejezett építmények módosítására kiadott építési engedélyek illetékfizetése alól
mentesülnek súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes személyek vagy súlyos
testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes személyek.
2. Az illeték fizetése alóli mentesítés itt hasonlóképpen érvényes, mint az 59. tétel esetében.
3. A jelen tétel g) pontja szerinti építési engedély kiadásának illetéke alól mentesül Nemzeti Autópálya
Társaság Rt.
Megjegyzések
1. Ha az építési engedély több önálló objektum építését foglalja magában, az építési engedélyben
feltüntetett összes önálló objektumért összesített illetéket kell beszedni, kivéve a csatlakozásokat [a)
és b) pontok].
2. A szállodák és más szálláshelyek nem lakás céljára szolgáló építményeknek minősülnek.
3. A kettőnél több kocsibeállóval rendelkező garázsok önálló építményeknek minősülnek.
4. A jelen tétel szerinti építési engedélyek illetékeit az építési hivatalok, speciális építési hivatalok,
katonai és más építési hivatalok határozzák meg a területi tervezésről és építési rendtartásról szóló,
többször módosított, Tt. 50/1976. sz. törvény 117., 120. és 121. §-ának rendelkezései szerint (építési
törvény).
60.a tétel
a) Az építési engedély érvényessége meghosszabbításának kérvényezése
1. jogi személy számára
100 euró
2. természetes személy számára
30 euró
b) Az időtartam megváltoztatásának kérvényezése
reklámépítmény esetében, melynek legnagyobb információs felülete 3 m2 – 20
1.
60 euró
m2 között van
reklámépítmény esetében, melynek legnagyobb információs felülete nagyobb,
2.
150 euró
mint 20 m2
c) Egyszerű építmény bejelentése
1. jogi személy számára
50 euró
2. természetes személy számára
20 euró
Reklámépítmény bejelentése, melynek legnagyobb információs felülete kisebb, mint 3
d)
30 euró
m2
e) Kisméretű építmény, építészeti átalakítások és fenntartási munkálatok bejelentése
1. jogi személy számára
30 euró
2. természetes személy számára
10 euró
Elektronikus kommunikációs hálózat építésének, földfelszíni építményének, valamint a
f)
80 euró
telekommunikációs berendezés cseréjének és kiegészítésének bejelentése
Az építmény törzskönyvi igazolásának kérvényezése, ha az építmény eredeti
g)
10 euró
dokumentációja nem maradt fenn
A szomszédos telken vagy építkezésen történő intézkedések elrendelésének
h)
30 euró
kérvényezése
i)
Az építkezés befejezési határidő-meghosszabbításának kérvényezése
10 euró

Mentesítés
1. Az illeték fizetése alól mentesülnek súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes
személyek vagy súlyos testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes
személyek.
2. A jelen tétel d) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül az üzemegység megjelölése, amely a
kisvállalkozásokról szóló törvényből következik.
61. tétel
a 60. tételben
Az utólagos építkezési engedély kérvényezése olyan építményre, amely 1976. október
meghatározott
1-je után, építkezési engedély nélkül vagy törvényellenesen épült meg, és utólagos
illetékkulcs
építménymódosítási engedély kérvényezése
háromszorosa
62. tétel
a) Engedély kérvényezése
az építmény használatának módosításáról, ha nem kapcsolódik a 60. tétel szerinti
1.
30 euró
építési eljáráshoz
2. építmény eltávolítására (az illetéket minden objektumért be kell szedni)
jogi személy számára
50 euró
természetes személy számára
20 euró
3. tereprendezésre
jogi személy számára
100 euró
természetes személy számára
20 euró
b) Ingatlan-kisajátítási indítvány
100 euró
c) Kisajátítási határozat megszüntetésének kérvényezése
20 euró
Mentesítés
1. Az illeték fizetése alóli mentesítésre az 59. tétel esetében felsoroltak vonatkoznak.
2. A jelen tétel b) pontja szerinti illeték fizetése alól mentesül Nemzeti Autópálya Társaság Rt.
62.a tétel
A használatbavételi határozat kiadásának javaslata
a) lakás célú építményekre és lakás célú befejezett építmények módosítására
1. családi ház
35 euró
2. társasház
120 euró
egyéni üdülést szolgáló építményekre, például hétvégi házak, nyaralók vagy a befejezett
b)
építmények módosításaira (felépítmény, hozzáépítés)
1. ha a beépített terület nem haladja meg a 25 m2-t
25 euró
2. ha a beépített terület meghaladja a 25 m2-t
50 euró
c) a befejezett építmények átépítésére, melyekre építési engedélyt adta ki
1. családi házak és egyéni üdülést szolgáló építmények
25 euró
2. társasházak
50 euró
azokra az építményekre, melyek családi házak vagy egyéni üdülést szolgáló építmények részét
d)
vagy tartozékát képezik
1. egy vagy két kocsibeállós garázsok
20 euró

2.
3.
4.

meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
vízi építmények, például kutak, 5 m2-nél nagyobb víznyelők, kis
szennyvíztisztítók, tavacskák

20 euró

megszilárdított felületek, parkolók

20 euró

20 euró

a felsorolt építményekhez tartozó, kiegészítő funkciójú építményekre, például
20 euró
nyári konyhák, medencék, raktárak
e) azokra az építményekre, melyek társasházak és egyéb épületek részét vagy tartozékát képezik
1. egy vagy két kocsibeállós garázsok
30 euró
2. meglévő közműhálózatokra való csatlakozások
30 euró
2
vízi építmények, például kutak, 5 m -nél nagyobb víznyelők, kis szennyvíztisztítók,
3.
30 euró
tavacskák
4. megszilárdított felületek, parkolók
30 euró
5. kiegészítő funkciójú építményekre, például előtetők, raktárak
30 euró
f) a befejezett építmények módosítására a d) és e) pontok szerint
20 euró
a többi, fel nem sorolt építményre és ezen befejezett építmények módosításaira a következő,
g)
feltételezett költségvetések esetén
50 000 euró (beleértve)
60 euró
50 000 – 100 000 euró (beleértve)
120 euró
100 000 – 500 000 euró (beleértve)
250 euró
500 000 – 1 000 000 euró (beleértve)
440 euró
1 000 000 – 10 000 000 euró (beleértve)
530 euró
10 000 000 euró felett
660 euró
h) reklámépítményekre, melyek legnagyobb információs felülete nagyobb, mint 20 m2
50 euró
Mentesítés
1. A lakás célú befejezett építmények módosítására kiadott használatbavételi határozat illetékének
fizetése alól mentesülnek a súlyos testi fogyatékosok igazolványával rendelkező természetes
személyek vagy a súlyos testi fogyatékosok és kísérőjük igazolványával rendelkező természetes
személyek.
2. Az illeték fizetése alóli mentesítés itt hasonlóképpen érvényes, mint az 59. tétel esetében.
3. A jelen tétel g) pontja szerinti használatbavételi határozat kiadásának illetéke alól mentesül Nemzeti
Autópálya Társaság Rt.
Megjegyzések
1. Ha a használatbavételi határozat több önálló objektum építését foglalja magában, a
használatbavételi határozatban feltüntetett összes önálló objektumért összesített illetéket kell
beszedni, kivéve a csatlakozásokat [a) és b) pontok].
2. A szállodák és más szálláshelyek nem lakás céljára szolgáló építményeknek minősülnek.
3. A kettőnél több kocsibeállóval rendelkező garázsok önálló építményeknek minősülnek.
4. A jelen tétel szerinti használatbavételi határozatok illetékeit az építési hivatalok, speciális építési
hivatalok, katonai és más építési hivatalok határozzák meg a területi tervezésről és építési
rendtartásról szóló, többször módosított, Tt. 50/1976. sz. törvénye 117., 120. és 121. §-ának
rendelkezései szerint (építési törvény).
5.

82. tétel
Rendkívüli használat engedélyezése25af)
a) autópályák és gyorsforgalmi utak esetén
200 euró
b) közutak esetén
120 euró
c) helyi utak esetén
80 euró
Meghatalmazás
A közigazgatási hatóság indokolt esetekben csökkentheti az illetéket, esetleg eltekinthet a jelen tétel
szerinti illeték beszedésétől. Az úthasználat terjedelmének és idejének függvényében, a közigazgatási
hatóság az illeték összegét annak ötszörösére emelheti.

142. tétel
a) Az önállóan gazdálkodó földműves nyilvántartásba vételéről szóló bizonylat kiadása
A családi név vagy az állandó lakhely megváltozásának bejegyzése az önállóan gazdálkodó
b)
földműves nyilvántartásba vételéről szóló bizonylatban
143. tétel
Az adózó helyileg illetékes adókezelőjének megállapításáról szóló határozat kiadása; a
határidő meghosszabbításáról szóló határozat kiadása; az elmulasztott határidő
következményeinek elengedéséről szóló határozat kiadása; az adófizetés halasztásáról
a) vagy az adófizetés részletekben való törlesztéséről szóló határozat kiadása;
adókedvezmény engedélyezéséről vagy az adóhátralék elengedéséről szóló határozat
kiadása, adóügyi eljárás keretében, az adóalany kérvénye alapján, külön szabályozás
szerint32a)
Község32a) vagy a pénzügyi igazgatóság szerve által külön jogszabály32aa) szerint kiadott
b)
igazolás
c) A kérvényező által benyújtott nyomtatvány adatainak kiegészítése

6,50 euró
1,50 euró

9,50 euró

3 euró
1,50 euró

Mentesítés
1. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül az adóilletőségről szóló igazolás kiadása és a Szlovák
Köztársaság területén történt adóbefizetésről szóló igazolás kiadása külföldi illetőségű személyek részére, a
Szlovák Köztársaságot kötelező nemzetközi szerződések alkalmazása céljából.
2. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesül a nyilvántartásba vételről szóló igazolás, a Szlovák
Köztársaság Pénzügyminisztériumának, a szesz fogyasztói adója alól mentesített szesz vásárlási engedélye
kiadási kérvényének alaki kellékeiről szóló, 63/161/1995. sz. rendelete szerint.
Megjegyzés
A 143. tétel b) pontja szerinti illetéket nem szedik be, ha az igazolást a Szlovák Köztársaság kötelékéből
történő elbocsátás céljából adják ki.

160. tétel
Jóváhagyás kiadásának, módosításának vagy megszüntetésének kérvényezése, külön szabályozás
szerint36p)
1. természetes személy esetében
10 euró
Jogi személy vagy vállalkozásra jogosult természetes személy esetében, akinek a
2.
100 euró
tevékenysége összefügg a benyújtott kérvénnyel
Mentesítés
1. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a természettudományi múzeumok és az állami
felsőoktatási intézmények.
2. A természet és táj különösen védett részeinek feltárása és kutatása jóváhagyásának illetékfizetése
alól, valamint a feltárással és kutatással összefüggő tevékenység kérvényezési illetékének fizetése alól
mentesülnek a szlovák köztársaságbeli székhellyel rendelkező középiskolák és felsőoktatási
intézmények diákjai és hallgatói bejelentés bemutatása után, ami tartalmazza utó- és családi nevüket,
valamint személyi számukat vagy születésük dátumát, ha a természet és a táj különösen védett
részeinek feltárását és kutatását a természet és a táj védelmének érdekében teszik.
3. A jelen tétel szerinti illeték fizetése alól mentesülnek a kérvényezők, ha az általuk benyújtott
kérvény a védelmi sávokban található fák és bokrok eltávolításával függ össze, külön szabályozás
szerint.37)

